
23

Ik en mijn bedrijfsjurist
foto’s Geert Snoeijer

”

“
Ik zou onze relatie als 

volgt willen kenmer-

ken: hartelijk en professio-

neel. Wij vormen een goed 

team en sparren over de 

meest uiteenlopende ar-

beidsrechtelijke en HR-

kwesties.

Plezierig vind ik aan het 

werken met mijn cliënt dat: 

de lijnen zeer kort zijn en 

wij aan een half woord ge-

noeg hebben. Verder weet 

hij als bedrijfsjurist vaak al 

waar de risico’s schuilen.

Wij vullen elkaar aan op de 

volgende manier: wij heb-

ben ieder onze eigen ex-

pertise en geven elkaar de 

ruimte om een visie te ge-

ven waarna wij beiden stre-

ven naar een maximaal re-

sultaat.

Ik weet van zijn privéleven 

het volgende: hij is een 

toegewijde vader van drie 

kinderen en heeft een gro-

te passie voor / werkerva-

ring in  het theatervak.

Het spannendste moment 

dat ik met mijn cliënt heb 

meegemaakt is: bij een in-

grijpende reorganisatie een 

paar jaar geleden hebben 

wij in een zeer korte tijd-

spanne op het scherpst van 

de snede onderhandeld met 

de bonden.

Wat zou ik veranderen als 

ik één dag de baas was bij 

Jumbo? Niets! Het is een 

prachtig bedrijf met aan-

sprekende producten en 

een indrukwekkende his-

torie. 

Als ik bij Jumbo ben vind ik 

het altijd heel leuk om 

naar hun producten te kij-

ken en geef ik overigens 

altijd mijn ogen en oren 

goed de kost zodat ik hier-

mee mijn voordeel kan 

doen bij de aanpak van een 

zaak.

  Naam advocaat Arlette Putker-Blees    Leeftijd 44    Kantoor 

L&A advocaten   Plaats Lijnden (bij Schiphol)   Over Bernard 

Jan Verkoren, director Legal Affairs & HRM bij Koninklijke Jumbo 

B.V.   Werken samen sinds 2005    Inhoud samenwerking advi-

seren en procederen over arbeidsrechtelijke kwesties in ruime 

zin en over privacyrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht (on-

der meer fraude en pre-employmentscreening). Verder belt Ber-

nard Jan mij zo nu en dan om te brainstormen over issues van ar-

beidsrechtelijke aard waar hij tegen aanloopt.

Arlette Putker over 

 Bernard Jan Verkoren
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Ik en mijn advocaat

Wilt u ook met een cliënt in deze rubriek? Mail naar info@mr-magazine.nl

”

“
Ik zou onze relatie als 

volgt willen kenmer-

ken: informeel en direct. 

Wanneer ik een aantal 

kwesties aan Arlette wil 

voorhouden dan pak ik de 

telefoon en lopen we dit 

samen door. Voor arbeids-

recht werk ik bij voorkeur 

met een nichekantoor.

Plezierig vind ik aan het 

werken met mijn advocaat 

dat: zij onze organisatie 

goed kent. Dit betekent dat 

zij aan een half woord 

 genoeg heeft. 

Een hele goede eigenschap 

van mijn advocaat is: goed 

kunnen luisteren en geen 

conclusies trekken zonder 

zich eerst een goed beeld te 

hebben gevormd.

Wij vullen elkaar aan op de 

volgende manier: Arlette 

heeft een expertise waar ik 

me nooit mee heb bezigge-

houden. Bij onderhandelin-

gen met een vertrekkende 

werknemer sta ik iets te 

dicht bij die persoon. In dat 

geval is het prettig om het 

uit handen te geven aan ie-

mand waarvan je weet dat 

het op een wijze wordt af-

gewikkeld waar Jumbo 

voor staat.

Ik weet van het privéleven 

van mijn advocaat het vol-

gende: ze klapt vele avon-

den van de week na kinder-

bedtijd de laptop weer open 

om aan de slag te gaan. 

Het spannendste moment 

dat ik met mijn advocaat 

heb meegemaakt is: de re-

organisatie van Jumbo die 

met hulp van Arlette suc-

cesvol is afgerond. In 

2004/2005 heeft Jumbo ste-

vig moeten reorganiseren. 

Wij zijn er trots op dat het 

bedrijf weer de juiste koers 

heeft gevonden en hard 

groeit.

Wat zou ik veranderen als 

ik één dag de baas was 

bij mijn advocaat? Ik 

ben liever niet de baas van 

een advocaat.

  Naam bedrijfsjuristt Bernard Jan Verkoren   Leeftijd 39 

  Bedrijf/functie Koninklijke Jumbo B.V. te Zaandam / Di-

rector Legal Affairs & HRM   Over Arlette Putker-Blees, 

advocaat bij L&A advocaten   Werkzaamheden In het ma-

nagementteam ben ik onder meer verantwoordelijk voor 

alle juridische werkzaamheden; vooral het uitonderhande-

len en voltooien van licentie- en distributieovereenkomsten. 

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor personeel en orga-

nisatie. Jumbo en haar zusterbedrijf Diset hebben vestigin-

gen in heel Europa en Jumbo heeft haar eigen productiefa-

ciliteit, de Nederlandse Spellenfabriek. 

Bernard Jan Verkoren over 

Arlette Putker


